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SKRIPSI EFEKTIVITAS LED BIRU… NUR RAHMA.F.A 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

     Manusia adalah mahluk hidup yang sangat kompleks dalam segala hal. 

Kebutuhan akan pangan merupakan salah satu faktor utama pemenuhan hidup. 

Namun, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari – hari masih banyak 

ditemukan kurangnya kebersihan manusia dalam menyiapkan makanan. Hal ini 

disebabkan oleh banyak faktor antara lain sanitasi lingkungan, gaya hidup, tingkat 

kesejahteraan, dan faktor luar lainnya. Faktor luar disini adalah yang disebabkan 

oleh mikroba yang berkembang di sekitar makanan karena tidak adanya standart 

sterilisasi yang baik dan benar. Sehingga hal ini menyebabkan munculnya banyak 

kasus keracunan. Keracunan pangan disebabkan oleh dua hal, yaitu oleh mikroba 

dan oleh zat kimia (BPOM, 2016). Keracunan pangan oleh mikroba secara umum 

disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus dan Salmonella thypii. Bakteri 

yang mencemari makanan disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan 

kebersihan pada makanan (Mustika, 2019). 

   Sebagai upaya dalam pencegahan keracunan pangan dapat dilakukan proses 

sterilisasi pada makanan. Sterilisasi adalah proses menghilangkan 

mikroorganisme berupa kapang, khamir, bakteri vegetatif, dan bakteri pembentuk 

spora. Sterilisasi terbagi menjadi dua metode, yaitu metode termal dan non-termal. 

Metode sterilisasi pada praktiknya akan menyebabkan penurunan mutu dan zat 

gizi dari makanan, seperti pada metode termal yang dinilai tidak efektif karena 

dapat menurunkan nilai gizi dan mutu bahan pangan serta hanya spesifik 

membunuh bakteri tertentu (Waziiroh, dkk., 2017). 

     Oleh karena itu diperlukan sebuah metode yang tepat untuk menginaktivasi 

bakteri tanpa merusak nutrisi dan mutu makanan,  metode ini umum dikenal 

Photodynamic inactivation. Photodynamic inactivation (PDI) merupakan kegiatan 

penghambatan aktivitas metabolisme sel karena kerusakan membran sitoplasmik 

akibat peroksida oleh oksigen reaktif pada lipid dan protein mengakibatkan lisis 

sel atau inaktivasi sistem transpor membran pada sel bakteri tersebut. 
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Keberhasilan PDI karena adanya tiga faktor utama, yakni sumber cahaya, 

fotosensitiser sebagai materi, dan radikal bebas yang menyebabkan inaktivasi 

(Rusydi, 2015). Secara alamiah beberapa bakteri menghasilkan senyawa porfirin 

sebagai molekul fotosensitiser yang bersifat peka terhadap cahaya (Astuti, dkk., 

2011). 

     Pada penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan PDI menggunakan 

instrumen sumber cahaya berupa LED (light emmiting diode), seperti penelitian 

yang telah dilakukan Murdoch, et al (2012), yaitu menginaktivasi bakteri L. 

monocytogenes menggunakan LED biru dengan panjang gelombang 405 nm dapat 

mereduksi 100% pada dosis rata-rata 128 J cm
−2

. S. enterica, S. sonnei, dan 

Staphylococcus aureus  telah diinaktivasi dengan 2,28 (100%), 2,10 (99,3%), dan 

2,18 (99,8%) log10 CFU/plate, dengan dosis rata-rata 192 J cm
−2

. Pada penelitian 

Endarko et al (2012) menunjukkan hasil paparan 400-450 nm LED biru dengan 

level dosis 750 J cm
−2 

dapat menginaktivasi populasi bakteri Listeria 

monocytogenes sebanyak 5 log10. Pada penelitian Moorhead et al (2016) 

dilakukan inaktivasi bakteri Clostridium difficile menggunakan cahaya dengan 

panjang gelombang 405 nm dan desinfektan terklorinasi konsentrasi rendah yang 

mampu menurunkan 99,9% populasi sel vegetatif dengan dosis 252 J cm
-2

. Pada 

penelitian yang dilakukan MacLean et al (2013) yaitu menentukan suseptibilitas 

dari endospora dari Bacillus cereus, Bacillus megaterium, dan Clostridium 

difficile dengan panjang gelombang 405 nm dapat mengurangi populasi spora 

hingga 4-log10 CFU dalam suspensi setelah paparan 1,73 kJ cm
-2

. 

     Pada penelitian ini sumber cahaya yang digunakan untuk proses PDI berupa 

LED  dengan panjang gelombang 430 nm yang diketahui sangat optimal dalam 

mereduksi jumlah koloni bakteri karena LED memiliki rentang spektrum serap 

porfirin. LED adalah perangkat semikonduktor yang sangat sensitif terhadap 

variasi listrik, termal, dan fotonik (Li et al., 2015). 

     Penelitian ini dilakukan untuk menentukan titik koordinat optimal dalam 

pemanfaatan LED sebagai sumber cahaya pada proses PDI. Hal ini disebabkan 

penelitian sebelumnya (Sukrianda, 2015) menyatakan bahwa LED dengan variasi 

panjang gelombang dapat mereduksi koloni bakteri Staphylococcus aureus. 
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Sehingga penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya dengan 

parameter perlakuan selama proses PDI yang lebih spesifik untuk menginaktivasi 

bakteri Staphylococcus aureus dan Salmonella thypi secara efektif dalam 

penerapannya sebagai sterilisator pada makanan. Dan untuk aplikasi lebih luas, 

diharapkan LED dapat digunakan sebagai sterilisator pada ruang penyimpanan 

bahan makanan skala besar, seperti hasil panen, dan ruang penyimpanan obat-

obatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana optimasi LED biru untuk meningkatkan efektifitas inaktivasi 

bakteri Staphylococcus aureus  dan Salmonella typhi secara in-vitro? 

2. Bagaimana menentukan dosis (rapat energi) LED biru yang efektif untuk 

inaktivasi bakteri Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui optimasi LED biru untuk meningkatkan efektifitas inaktivasi 

bakteri Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi secara in vitro. 

2. Mengetahui cara menentukan dosis (rapat energi) LED biru yang efektif 

untuk inaktivasi bakteri Staphylococcus aureus  dan Salmonella typhi. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

1. Penelitian merupakan penelitian eksperimental laboratoris. 

2. Sumber cahaya yang digunakan adalah LED biru dengan panjang 

gelombang sebesar 430 nm. 

3. Fotosensitiser yang digunakan adalah fotosensitiser endogen (porfirin).  
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1.5 Manfaat Penelitian 

     Penelitian ini memberikan manfaat, yaitu: 

     1. Manfaat teoritis  

     Memberikan rujukan untuk penelitian berikutnya tentang potensi LED 

(light emmited diode) biru untuk inaktivasi bakteri Staphylococcus aureus 

dan Salmonella typhi. 

2. Manfaat praktis 

         Mengembangkan ilmu yang telah dipelajari untuk diaplikasikan dalam 

teknologi sterilisasi makanan. 

 

 

 

  


